JUBILANTI
Buchvaldová Marie
Rathouský Vladimír
Šváb Karel
Poživilová Jarmila

Dziaková Ivana
Sokolová Maria
Šafářová Eva
Řeháková Gabriela

Blahopřejeme jubilantům naší obce a přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji obecnímu úřadu za návštěvu a dárkový balíček k narozeninám.
Johanna Brandová
Děkuji za kytičku a dárek ke Dni matek.

Irena Růžičková

Děkuji za dárek a květinu ke Dni matek.

Eva Šafářová

Děkuji OÚ za blahopřání a dárek k narozeninám.

Jana Brandová

Děkuji za dárkový balíček, pěknou návštěvu a blahopřání k narozeninám.
Jiří Pavlík
Děkuji obecnímu úřadu za dárkový balíček a blahopřání k narozeninám.
Zdislawa Klementová
Děkuji panu starostovi a celému úřadu, že nám poslal dvě milé dámy
s krásným dárkem.
Jiří Mžik

Děkujeme hasičům Petru Myšákovi a Daně Leierové, kteří nás velmi ochotně
odvezli ke "křížku" a zpět na naší plánovanou akci, opékání buřtů.
Navštívil nás také starosta obce V. Harasevič a všichni jsme se dobře
pobavili.
Hejtmanky
Děkuji Obecnímu úřadu v Hejtmánkovicích za blahopřání a nádherný dárek
k mému životnímu jubileu.
S přáním hodně úspěchů ve Vaší práci
Anna Škopová

Tímto bychom chtěli poděkovat OÚ za krásný nápad – vysadit strom, za
každé nově narozené dítě. Tento strom bude krásnou vzpomínkou nejen pro
nás jako pro rodiče, ale zejména pro naše děti.
Amálka, Eliška, Pája, Hugo, Jáchym, Kuba, Lucinka a jejich rodiče.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO HEJTMÁNKOVICE č.05/22/Z05
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

Omluveni členové ZO:

30.5.2022
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:00 do 19.30 hodin.
Václav Harasevič, Josef Pol, Dana Leierová,
Miroslav Remeš, Bc. Radka Jirmanová, Šárka
Šrejberová, Libor Lanta
Miroslav Harasevič

Neomluveni členové ZO:
Hosté:

1
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:00 hodin
starostou obce panem Václavem Harasevičem. Přítomno bylo 7 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.

Program jednání:
1. Přivítání přítomných.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Projednání zápisu ZO č. 04/22/Z04 ze dne 25.4.2022.
4. Projednání schválení Záměru č. 4/2022 obce Hejtmánkovice o změně
majetku dle § 39, zákona č. 128/2000 Sb.
5. Projednání schválení Záměru č. 5/2022 obce Hejtmánkovice o změně
majetku dle § 39, zákona č. 128/2000 Sb.
6. Různé.
7. Diskuse.
8. Závěr.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují program jednání a změnu pořadí při projednávání
jednotlivých bodů.
2
Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy Dana Leierová a Šárka Šrejberová.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují ověřovatelé zápisu.
3
ZO projednali zápis č.04/22/Z04 ze dne 25.4.2022.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují zápis č. 04/22/Z04 ze dne 25.4.2022.
17:20 hodin příchod Miroslav Harasevič
6 Různé
6.1

Pan Tomáš Němota nabídl službu zprostředkování internet marketingových
služeb, konzultací, poradenství a správy firemního profilu na portálu
Google.cz a Seznam.cz pro období jednoho roku za částku 4000 Kč.
PRO: 0
PROTI: 8
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy zamítají nabízené služby panem Tomášem Němotou na
zprostředkování internet marketingových služeb, konzultací, poradenství a
správy firemního profilu na portálu Google.cz a Seznam.cz pro období
jednoho roku za částku 4000 Kč.
5
ZO projednali schválení Záměru č. 5/2022 obce Hejtmánkovice o změně
majetku dle § 39, zákona č. 128/2000 Sb. Předmětem záměru je prodej
pozemku p.p.č. 3454, druh pozemku ostatní plocha, výměra 6 616 m2 , k.ú.
Hejtmánkovice.
Podmínky prodeje:
o
Minimální cena podání 500,- Kč/m2.
o
Pozemek bude prodán nejvyšší cenové nabídce, dojde-li k rovnosti ceny bude
rozhodovat datum a čas podání nabídky.
o
Zájemce o pozemek doručí cenovou nabídku do 30. května 2022 do 15.00 hodin na
Obec Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 64, 550 01, obálka bude označena „NEOTVÍRAT“ a
číslem pozemku „p.p.č. 3454“.
o
Cenové nabídky budou projednány 30. května 2022 na veřejném zasedání
zastupitelstva obce.

PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Záměr č. 5/2022 obce Hejtmánkovice o změně majetku
dle § 39, zákona č. 128/2000 Sb. Předmětem záměru je prodej pozemku
p.p.č. 3454, druh pozemku ostatní plocha, výměra 6 616 m2 , k.ú.
Hejtmánkovice.
Podmínky prodeje:
o
Minimální cena podání 500,- Kč/m2.
o
Pozemek bude prodán nejvyšší cenové nabídce, dojde-li k rovnosti ceny bude
rozhodovat datum a čas podání nabídky.
o
Zájemce o pozemek doručí cenovou nabídku do 30. května 2022 do 15.00 hodin na
Obec Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 64, 550 01, obálka bude označena „NEOTVÍRAT“ a
číslem pozemku „p.p.č. 3454“.

o
Cenové nabídky budou projednány 30. května 2022 na veřejném zasedání
zastupitelstva obce.

6.2
ZO projednali cenovou nabídku na koupi pozemku p.p.č. 3454 druh pozemku
ostatní plocha, výměra 6 616 m2 , k.ú. Hejtmánkovice. Zájemce Broumovské
stavební sdružení s.r.o., Broumov nabízí 555 Kč/m2.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují prodej pozemku p.p.č. 3454, druh pozemku ostatní
plocha, výměra 6 616 m2 v k.ú. Hejtmánkovice z vlastnictví obce do
vlastnictví Broumovského stavebního sdružení s.r.o., sídlem U Horní brány
29, 550 01 Broumov, zastoupena jednatelem společnosti Miroslavem
Netíkem, za sjednanou cenu 555 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 3 671 880
Kč s tím, že náklady na vklad práva do KN uhradí kupující.
4
ZO projednali schválení Záměru č. 4/2022 obce Hejtmánkovice o změně
majetku dle § 39, zákona č. 128/2000 Sb. Předmětem záměru je prodej
pozemku p.p.č. 3456/1, druh pozemku TTP, výměra 2 982 m2 , k.ú.
Hejtmánkovice.
Podmínky prodeje:
o
Minimální cena podání 500,- Kč/m2.
o
Pozemek bude prodán nejvyšší cenové nabídce, dojde-li k rovnosti ceny bude
rozhodovat datum a čas podání nabídky.
o
Zájemce o pozemek doručí cenovou nabídku do 30. května 2022 do 15.00 hodin na
Obec Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 64, 550 01, obálka bude označena „NEOTVÍRAT“ a
číslem pozemku „p.p.č. 3456/1“.
o
Cenové nabídky budou projednány 30. května 2022 na veřejném zasedání
zastupitelstva obce.

PRO: 0
PROTI: 8
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy zamítají schválení Záměru č. 4/2022 obce Hejtmánkovice o změně
majetku dle § 39, zákona č. 128/2000 Sb. Předmětem záměru je prodej
pozemku p.p.č. 3456/1, druh pozemku TTP, výměra 2 982 m2 , k.ú.
Hejtmánkovice. ZO 8 hlasy ruší Záměr č. 4/2022 obce Hejtmánkovice o
změně majetku dle § 39, zákona č. 128/2000 Sb.

6.3
ZO projednali žádost …… a …… o vrácení složené zálohy. Žadatelé splnily
podmínky uvedené v „Kupní smlouvě s ujednáním o zřízení předkupního
práva“ uzavřené dne 7.3.2018.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují vrácení složené zálohy ……. a …… na základě splnění
podmínek uvedených v „Kupní smlouvě s ujednáním o zřízení předkupního
práva“ uzavřené dne 7.3.2018.
6.4
ZO projednali žádost spolku Českého svazu včelařů, organizace Broumov.
Jednatel spolku žádá o dotaci pro spolkovou činnost včelařů, jejich vzdělání
a pořádání odborných přednášek. Pan starosta navrhuje spolku ČSV
poskytnout prostory pro konání přednášek a vzdělávacích programů a
finanční podporu při hrazení přednášejícího.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují poskytnutí spolku Českého svazu včelařů, organizace
Broumov prostory pro konání přednášek a vzdělávacích programů a finanční
podporu při hrazení přednášejícího.
6.5
Svozová společnost Marius Pedersen a.s. reaguje na vývoj cen pohonných
hmot. Od 1.6.2022 zavádí palivový příplatek za druh odpadu:
200101 papír
452 Kč / tunu odpadu
200139 plasty
581 Kč / tunu odpadu
200301 komunální odpad
122 Kč / tunu odpadu
ZO vzali na vědomí.
6.6
ZO projednali žádost …… o odkoupení pozemku p.p.č. 234/2, druh pozemku
TTP, výměra 39 m2, v k.ú. Hejtmánkovice.
PRO: 2
PROTI: 6
ZDRŽEL SE: 0
ZO 6 hlasy zamítají prodej pozemku p.p.č. 234/2, druh pozemku TTP, výměra
39 m2, v k.ú. Hejtmánkovice.

6.7
Královéhradecký kraj poskytl obci Hejtmánkovice dotaci ve výši 960 000 Kč
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 22POVU1-0019 na realizaci
projektu „Obslužná komunikace a inženýrské sítě na p.p.č. 741/1, 737/3,
741/3, a 737/2, kat. území Hejtmánkovice“. (Dotace je určena na výstavbu
komunikace k MŠ a 6 rodinným domům).
ZO vzali na vědomí.
6.8
ZO projednali otevírací dobu restaurace Florián (Šolcovny), ZO navrhují
provozní dobu pro veřejnost pátek–sobota od 11.00 do 22.00 hodin, neděle
od 11.00 do 20.00 hodin. Změny budou zaneseny do dodatku č.1 k Nájemní
smlouvě uzavřené dne 3.1.2022.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují otevírací dobu restaurace Florián (Šolcovny). Pátek–
sobota od 11.00 do 22.00 hodin, neděle od 11.00 do 20.00 hodin. Změny
budou zaneseny do dodatku č.1 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 3.1.2022.
6.9
ZO projednali Rozpočtové opatření č. 2 k 31. květnu 2022. Viz příloha.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Rozpočtové opatření č. 2 k 31. květnu 2022. Viz příloha.
6.10
ZO projednali žádost TJ Sokol Hejtmánkovice o dar ve výši 5000 Kč na akci
„Stezka odvahy“ pořádanou 29.4.2022.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují poskytnutí daru TJ Sokol Hejtmánkovice ve výši 5000 Kč
na akci „Stezka odvahy“ pořádanou 29.4.2022.
6.11
ZO projednali žádost TJ Sokol Hejtmánkovice o dar ve výši 5000 Kč na
sportovní krouže „Sporťásek“.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 8 hlasy schvalují poskytnutí daru TJ Sokol Hejtmánkovice ve výši 5000 Kč
na sportovní krouže „Sporťásek“.
6.12
ZO projednali zpevnění plochy zámkovou dlažbou u venkovního zastřešení
na hřišti TJ Sokol Hejtmánkovice.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují zpevnění plochy zámkovou dlažbou u venkovního
zastřešení na hřišti TJ Sokol Hejtmánkovice.
6.13
ZO projednali prezentaci obce v deníku MF DNES, cena za stranu ve formátu
A4: 10 000 Kč, cena za stranu ve formátu A5: 5 000 Kč.
PRO: 2
PROTI: 6
ZDRŽEL SE: 0
ZO 6 hlasy zamítají prezentaci obce Hejtmánkovice v deníku MF DNES.
6.14
Obec podala žádost o dotaci na příkopové rameno a nový štípací stroj,
poskytovatelem dotace je MAS Broumovsko+.
ZO vzali na vědomí.
6.15
ZO projednali uhrazení cen na dětský den obcí Hejtmánkovice.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují, že OÚ Hejtmánkovice uhradí ceny na dětský den konaný
5.6.2022 na hřišti TJ Sokol Hejtmánkovice.
7 Diskuze
Diskuse byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
8 Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 19.30 hodin.

Návrat ke kořenům. Narození potomka v Hejtmánkovicích
připomíná nový strom
Narození dítěte je vždy mimo-řádnou událostí. V Hejtmánkovicích na
Náchodsku se rozhodli tento moment zaznamenat ještě viditelněji. Rodiče
děti narozených v posledních třech letech si mohli na paměť této radostné
události vysadit strom.
Amálie Haluzová, Eliška Pallová, Pavel Kulda, Hugo Michálek, Jáchym
Jetel, Jakub Matějka a Lucie Grohová – to jsou jména sedmi nejmladších
obyvatel Hejtmánkovic, kteří mají svoje stromy.
Konkrétně lípy a vlastnoručně je v nově vznikající odpočinkové zóně za
obecním rybníkem vysadili jejich rodiče.
SEDM DĚTÍ, SEDM STROMŮ
„Většinou máme tak dvě, tři miminka za rok, ale poslední dva roky
nám podobné akce mařil covid, tak jich je hned sedm najednou," říká
hejtmánkovický starosta Václav Harasevič k nové založené tradici.
Nejblíže u cesty do připravené půlmetrové jámy vsadil strom Libor
Groh. Ten si na mimořádnou příležitost př-nesl i ozdobenou lopatu, kterou
natřel růžovou barvou a na násadu napsal jméno a datum narození své ani
ne čtyřměsíční dcery. Kořenový bal zaházel hlínou, okolí kmenu udupal a
zasazený strom vydatně zalil vodou z nedalekého potůčku. Pak vzal do ruky
kalač a zhruba metr před stromem začal zatloukat do země kolík. „Jak si to
zatlučeš, taková bude tvoje vizitka," nechyběla rada od jednoho z
přihlížejících. Pak už jen na kůl přišrouboval cedulku se jménem a rokem
narozeni dcery Lucie. „Jak se jmenuje miminko, tak se jmenuje i ta lípa.
Až se sem za padesát let přijdou podívat, tak tu budou mít živou vzpomínku,
v podobě stromu vysazeném rodiči," říká starosta obce, který věří, že stejně
jako kořeny stromů do země zapustí v obci ty své i současná miminka a jejich
potomci.
TAJEMNÉ SPOJENÍ
Zasadit při narozeni dítěte strom je zvyk související s

prastarou představou, že stromy mají duši stejně jako lidé, a že mezi životem
člověka a životem stromu tak může být tajemné spojení. Proto strom
zasazený otcem při narození dítěte s novým človíčkem rostl, byl považován
za vyjádřeni jeho životní síly, ochraňoval ho a provázel životem. Strom se tak
stává zhmotnělou vzpomínkou na počátek životní cesty mladého člověka,
stává se živým památníkem na tuto událost.
Téměř na druhém konci bude mít svou lípu Eliška Pallová. „Myslím si,
že je to super nápad. Každé dítě tady bude mít svůj strom a bude se o něj
starat. Budeme ho sem chodit s dětmi zalévat a doufám, že pak to
převezmou děti našich děti,' usmívá se Lucie Pallová. „Věřím, že z toho bude
hezká tradice."
INSPIRACE OSTATNÍM
V Hejtmánkovicích jsou s podobnými akcemi průkopníci a inspirují
pak i okolní obce. „Nápad to sice není úplně náš, ale zalíbila se nám ta
myšlenka, tak jsme si řekli, že do toho jdeme. Myslím si, že do budoucna se
i některé další obce toho také chytnou," věří Dana Leierová.
Zdroj: https://nachodsky.denik.cz/
Amálie Haluzová

Eliška Pallová

Pavel Kulda

Jáchym Jetel

Hugo Michálek

Jakub Matějka

Lucie Grohová

Knižní tipy na měsíc červen
Karen Levine – Hanin kufřík
Příběh sourozenců Hanky a Jiřího Bradyových,
kteří se po deportaci rodičů rázem octli sami v
Novém Městě na Moravě.
Ovšem po několika měsících i je - desetileté
židovské děti odvezli do terezínského ghetta. Jiří
nakonec díky mnoha šťastným náhodám válku
přežil, v osmačtyřicátém před komunisty utekl do
Kanady, kde se postupem času vypracoval na
respektovaného podnikatele. O své milované
sestře ale nedokázal vypátrat žádné zprávy. Až desítky let po válce ho
našla Tuniko Išioka, zakladatelka tokijského centra pro zkoumání
holocaustu, které nedal spát tajemný kufr s jménem Hanah. Ta po
mnoha letech pátrání našla Jiřího a zrekonstruovala i osud jeho malé
sestry.

Aly Martinezová – Psáno s lítostí
Hadley odmalička snila o pohádkovém životě. Přála
si potkat toho pravého a žít šťastně až na věky.
Málokdy se ale věci vyvíjí podle našich představ, a
tak Hadley nečekaně otěhotní po sexu na jednu
noc. Caven by si nikdy nepomyslel, že se jeho život
ve vteřině obrátí naruby, dokud nenajde na prahu
ležet miminko, zachumlané v tenounké dece, a
dopis, v němž se píše, že má dceru. Netrvá dlouho

a Caven si život bez malé Rosie nedovede představit. To jediné, čeho
se bojí, je, že se matka jeho dcerky vrátí a bude ji chtít zpátky.

Martina Viktorie Kopecká – Deník farářky
Boží cesty jsou nevyzpytatelné a
nekonvenční farářka Martina Viktorie
Kopecká o tom ví své. Valnou většinu jejího
života se nezdálo, že bude aspirovat na
službu v církvi – a přesto je dnes výraznou
postavou Církve československé husitské.
Jak vypadá život moderní farářky? To se
dozvíte v jejích zápiscích, které se odvíjejí v
rytmu církevního roku a nabízejí
neopakovatelný vhled do zážitků ženykněze: od bohoslužeb až po setkání s
papežem Františkem.

Alena Jakoubková – Přišla třetí blondýna
Na malém městě, jako jsou Vlčice, ví skoro
každý, kde se, co šustne, ale sestry, dvojčata
Klára a Gábina, to vědí do puntíku. A strašně
rády do všeho strkají nos, což nelibě nese
soukromé očko David Holzman, který si v
nedalekém okresním městě založil výnosnou
detektivní kancelář. Všetečné sestry tentokrát
znepokojí záhadná blondýna, která se jednoho
dne objeví ve Vlčicích. Je jí okolo třicítky,
nastěhuje se do staré, dávno opuštěné chaty u

rybníka a pokouší zdejší mužské. Odkud se tu najednou vzala? A podaří
se konečně usvědčit starostku z krádeže peněz?

Barbara O´Nealová - Jak se dědí tajemství
Když se Olivie po smrti matky stane dědičkou
obrovského anglického panství a šlechtického
titulu, obrátí se její svět vzhůru nohama. Proč se jí
o tom všem matka slovem nezmínila? Olivie pátrá
po odpovědích přímo na starobylém sídle i mezi
místními pamětníky a postupně odhaluje rodinná
tajemství. A tuší, že záchranou panství možná
zachrání i sebe…

Změna otevírací doby knihovny
Od 1. srpna 2022 dojde ke změně v provozu obecní
knihovny. Otevírací doba knihovny bude posunuta, a to
od 16.00 do 18.00 hod. I nadále platí, že bude otevřeno
každé pondělí.

